ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос

Разяснения от УО

Дата на разясненията от УО: 30 март 2016 г.
179. 15.03.2015 г.

Здарвейте отново,
благодаря за отговорите на предишните мои въпроси (доста ме ориентираха
в процедурата).
Сега имам още един доста конкретен въпрос:
При условие, че е изпълнено изискването на критерия: "Поне 50 % от
членовете на екипа на кандидата са с квалификационно ниво 7 по НКПД
(образователно- квалификационна степен “магистър“), като поне един от тях
притежава образователна и научна степен "доктор" (или по-висока степен) в
областта на разработваната иновация", то може ли останалата част от екипа
да имат образование "средно" или по-ниско? Ако отговорът е положителен,
то тяхното образование също ли е задължително да е в областта на
разработваната иновация?
Благодаря предварително
Подател: Пламен Владимиров
Ел. поща: plamvla@yahoo.com

180. 15.03.2015 г.

Здравейте,
Бих искала да разбера дали влизаме в допустимите финансирани дейности
по проект.
Ние сме новостартирала фирма (от 1 година) за обработка на стъкло, по
специално създаване на стъклена арт посуда от отпадъчно стъкло.
Спечелих финансиране по този бизнес план от проект "Техностарт насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".
Продуктите,
които
изработваме
са
чаша/свещник/пепелник/поднос/лампион/ваза от отпадъчна стъклена
бутилка. От по-ранен период творим и създаваме часовници, свещници,
картини и витражи от рисувано стъкло. И всичко това в бутиков вариант, с
оглед на възможностите.
Предвид, подобряване на конкурентноспособноста, оптимизиране
технологията на производство и разширение на дейностите на
новостартиралата ни фирма за рециклиране на отпадъчни бутилки и не на
последно място формирането на крайната цена на продуктите спрямо
количеството на производство, ни кара да мислим в насока за:

Изискването образователно-квалификационното ниво на екипа на кандидата да
бъде в областта на разработваната иновация се отнася за всички степени/членове
на екипа на кандидата, които ще бъдат обект на оценка по критерий
„Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата“ и за които е
представена информация от кандидата в т. 9 от Формуляра за кандидатстване и
съответните документи, удостоверяващи образователно-квалификационното
ниво.
При преценката за включване в екипа на кандидата на лица, които имат средно
или по-ниско образование, следва да имате предвид, че разходите за
възнаграждения по настоящата процедура са допустими за наемане на
квалифициран персонал. Под квалифициран персонал следва да се разбира
персонал, който притежава необходимата степен на знания и умения
(образование, професионален опит, лични способности) в областта на
предвидените за изпълнение допустими дейности по проекта.
Целта на настоящата процедура е предоставяне на подкрепа за стартиращи
предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните
области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата,
следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в
приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
В този смисъл, дейностите и разходите свързани с оптимизиране на технологията
за производство, разширяване на дейността, увеличаване на обема и качеството
на производството, внедряване на нови иновативни технологии и продукти и
стартиране на производство на нов иновативен продукт са недопустими по
настоящата процедура.
Моля, запознайте се с Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА
BG16RFOP002-1.002 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ
ПРЕДПРИЯТИЯ“

№

Дата на
получаване

181. 15.03.2015 г.

182. 15.03.2015
.
г.

183. 15.03.2015 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
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- Увеличаване обема и качеството на производството, внедрявайки нови
иновативни технологий и продукти, като наемем по-голямо помещение,
различен вид пещ, съоръжения, екипировка и квалифициран майстор - топло
стъклообработване, който да изготвя чашите по новата иновативна
технология, като един от основните ни и най-количественни продукти.
- Разширяване кръга на дейност, като стартираме нов иновативен продукт,
който искаме да произвеждаме - избаротка на кухненски, барови
плотове/плоскости, лампиони и др. от натрушено,начупено отпадъчно
стъкло и епоксидна смола. За чието производство ни е нужно по-голямо
помещение както и при увеличаваането обема на производство.
Този продукт се произвежда в Чужбина, но е нов за България!
Смятате ли, че с тези дейности отговаряме на условията за кандидатстване?
Поздрави,
Подател: Милица Димитрова
Ел. поща: info@milliart.net
Здравейте,
Имам следния въпрос във връзка с допустим разход 5/ Разходи за наем на
помещения, необходими за извършване на приложни научни изследвания,
тествания, изпитвания и измервания, както и за създаване и тестване на
прототипи и пилотни линии.
Ще бъдат ли признати разходи за наем на помещения, където ще се
помещава само екипа по проекта?
Хубав ден!
Подател: Митева
Ел. поща: cveta_lm@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос относно формуляра за кандидатстване секция 7. План за
изпълнение / Дейности по проекта при добавяне на дейност, полето
Стойност в Български лева ли е? И в случая се има предвид пълната
стойност със заплатите на персонала или без тях?
С уважение:
Подател: Карачоров
Ел. поща: nkarachorov@tu-sofia.bg
1. Какво точно включва и какво е определението за „био-технологии с пряко
приложение за здравословен начин на живот“?
2. "Био-технологии с пряко приложение за здравословен начин на живот“

Както е посочено в запитването Ви, разходите за наем на помещения са
допустими единствено в случаите, когато тези помещения са необходими за
извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и
измервания, както и за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, като
са недопустими разходи за наем на офис помещение.

Посоченото поле следва да бъде в български лева, като в него следва да се
посочи общата стойност на всички разходи, необходими за изпълнението на
съответната дейност, вкл. и стойността на разходите за заплати на членовете на
екипа по проекта, за които има предвидени разходи в бюджета и за времето, в
което същите ще участват в изпълнението на конкретната дейност.

Изпълнението на проектите по настоящата процедура следва да води до
разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен
процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните
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включва ли иновативни антибактериални продукти?
3. Допустим ли е проект за разработване на иновативни антибактериални
продукти?
4. Какво точно включва „производство на специализирани храни и
напитки“?
5. „Производство на специализирани храни и напитки“ включва ли
иновативни здравословни хранителни добавки, включващи също така
специфични български билки?
6. Може ли по процедурата да се кандидатства за разработване на
иновативни здравословни хранителни добавки, включващи също така
специфични български билки?
Благодаря предварително!
Подател: Теодора Стоянова
Ел. поща: teodora.zaharistoyanova@gmail.com

Разяснения от УО
области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).
Сред приоритетните направления в тематична област „Индустрия за
здравословен живот и биотехнологии“ са изведени и „производство на
специализирани храни и напитки (бебешки и детски, „космически“ храни); биотехнологии с пряко приложение за здравословен начин на живот“, като проекти,
които разработват иновации в рамките на тези приоритетни направления са
допустими за подкрепа по настоящата процедура.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един
проект попада или не в дадена тематична област на ИСИС, съответно дали
проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната комисия в Управляващия
орган, която ще разполага с цялата специфична информация относно проектно
предложение.
Допълнително, недопустими по настоящата процедура са предприятия,
извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за
финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти,
съгласно определението в Приложение Т.

184. 15.03.2015 г.

Здравейте,
Във връзка с публикуваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002
-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия"
имам следния въпрос:
В Приложение Й "Критерии и методология за оценка", в раздел "ІІ.
Критерии за техническа и финансова оценка" - "т. 5.3. Ниво на технологична
готовност" е посочено: "Разработваната по проекта иновация е на трето или
по-високо ниво на технологична готовност (TRL)" /от нивата посочени в
"Приложение_У_ TRL"/.
В тази връзка, моля да дадете разяснение за това как се дефинират
самите нива на технологична готовност TRL/от нивата посочени в
"Приложение_У_ TRL"/ , какво е определението за всяко едно от тях и какво
включва всяко едно от нивата?
Предварително благодаря!
С уважение,
Подател: Николина Матева

Като източник на проверка по критерий „Степен на техническа готовност за
разработване на иновацията“ ще се използва информацията, посочена от
кандидатите в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“ и т. 11
„Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“
от Формуляра за кандидатстване.
Информацията, която следва да се представи в поле „Степен на техническа
готовност за разработване на иновацията“ от т. 11 на Формуляра за
кандидатстване е по преценка на кандидатите и зависи от индивидуалния
характер на всеки кандидат, спецификата на всяко отделно проектно
предложение, неговите цели, допустими дейности, етапа, на който се намира
процеса по разработване на иновацията и т.н.
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Ел. поща: ekaprojects2020@gmail.com
Уважаеми Дами и Господа,
Имаме следните въпроси:
Въпроси, свързани с изготвянето на бюджета
1. Във връзка с бюджетно перо "1. Разходи за възнаграждения", на въпрос
61/19.02.2016 сте пояснили, че максимално допустимия размер на брутно
възнаграждение за месец може да бъде 2600лв и максимално допустимия
размер на разхода на работадетеля може да бъде 3062.80лв.
Питането е: Трябва ли да се смята, че допустимият разход на работодетеля в
размер на 3062.80лв се равнява на 90% от общия размер на разхода по
проекта, т.е. че работодателят трябва да добави сумата от 340.31лв (10% от
общия размер) и така общата сума като разход по проекта да стане 3403.11лв
(100%)?
Питането е принципно и всеки кандидат си преценява сам конкретните
стойности.
2. Във връзка с бюджетно перо "2. Разходи за командировки в страната и
чужбина" има 2 въпроса:
2.1. Планирането на командировки в чужбина може да бъде съвсем точно по
отношение на дневните разходи, но по отношение на разходите за път и
нощувки има много променливи - авиокомпаниите и хотелите си променят
цените много динамично. Как ще се признават реалните разходи, извършени
след 1-2 години, когато са планирани при други ценови стойности? Ще има
ли санкции за превишение над планираните стойности?
2.2. Разходите за командировки от бюджетно перо БП2 сумират ли се с
разходите за възнаграждения от БП1, когато трябва да се следи
ограничението от 60%? Питането е свързано с факта, че и двете пера - БП1 и
БП2 са записани под един раздел "І. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ". Нашият
опит по Седма рамкова програма показва, че там се прави разграничаване на
"Разходи за труд" и "Разходи за пътувания". Добре е тук този момент да се
изясни точно.
Въпрос, свързан с документите за платени разходи
3. Когато се заплаща възнаграждение, задължително ли е то да бъде
извършено по банков път, или може да бъде извършено и по касов път? Ако
може по касов път, какъв документ би бил приет като доказателство за
извършеното плащане?
С уважение,

Разяснения от УО

1. В конкретния случай, максимално допустимия разход, който може да се
заложи в бюджета е 3062.80 лв., като максимално 90% от тази сума може да бъде
съфинансирането от програмата, а останалите 10% трябва да бъдат финансирани
чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници,
които средства изключват всякаква публична подкрепа.
2.1. В случай че по време на изпълнение на проекта се надвишат заложените на
етап кандидатстване разходи за командировки, разликата ще бъде за сметка на
кандидата.
Разходите за командировки са допустими при спазване на изискванията на
Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки
и специализации в чужбина. Максималният размер на разходите за дневни и
квартирни при командировки в чужбина не следва да превишава размера, указан
в Приложение 2 на Наредбата за служебните командировки и специализации в
чужбина.
2.2. Както е указано в т. 14.2 от Условията за кандидстстване, посоченото
ограничение - до 60% от общо допустимите разходи по проекта, се отнася
единствено за разходите за възнаграждения, т.е. за разходите посочени в т. 5
„Бюджет“ от Формуляра за кандидатстване като разходи от ниво 2, т. 1 „Разходи
за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на
работодателя) на квалифициран персонал, необходим за изпълнението на
дейностите по проекта“.
3. Изплащането на възнаграждения може да бъде извършено и по касов път, като
за целите на отчитането следва да представите разчетно-платежна ведомост за
изплатени суми за възнаграждения с положен подпис на лицата, разходни касови
ордери и извлечение от сметка 501, удостоверяващи извършените плащания.
Подробна информация за необходимите документи във връзка с отчитането може
да намерите в Ръководствопо за изпълнение на ДБФП по Оперативна програма
"Иновации
и
конкурентоспособност"
2014-2020,
публикувано
на
http://www.opcompetitiveness.bg/module6.php?menu_id=370.
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186. 15.03.2015 г.
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Подател: А. Билев
Ел. поща: antony.bilev@datafusion.eu
Здравейте,
Имам въпрос относно процедурата за външно възлагане при каква сума съм
длъжен да направя външно възлагане за продобиване на ДМА и ДНА. Също
така в кои случаи имам правото или съм задължен да пусна такава процедура
по ПМС и в кои случаи по ЗОП? И вторият ми въпрос е машини които не са
ДМА поради ниската си цена под 600лв и не са нито материали нито
консумативи в коя секция на раздел бюджет трябва да се сложат?
С уважение:
Подател: Карачоров
Ел. поща: nkarachorov@tu-sofia.bg

Разяснения от УО

1. По отношение на избора на изпълнител, са възможни следните две хипотези:
- в случаите, когато бенефициентът е възложител по смисъла на ЗОП, при избор
на изпълнител/и същият задължително прилага разпоредбите на ЗОП и актовете
по прилагането му, както и указанията, заложени в Ръководството за изпълнение
на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПИК 2014-2020;
- в случаите, когато бенефициентът не е възложител по смисъла на ЗОП, при
избор на изпълнител/и, бенефициентът задължително прилага разпоредбите на
Глава четвърта от ЗУСЕСИФ.
Съгласно чл, 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, процедура за избор с публична покана се
провежда, когато размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е
по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и прогнозната
стойност за доставки или услуги, в т. ч. съфинансирането от страна на
бенефициента, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 30
000 лв.
2. Оценката на допустимостта на разходите за дълготрайни материални и
нематериални активи ще бъде извършвана съгласно стойностния праг на
същественост за дълготрайните материални и нематериални активи, определени
съответно в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО, освен ако в счетоводната политика на
кандидата, представена на етап кандидатстване, не е посочен различен праг.
Следва да имате предвид, че машини и оборудване, които не отговарят на
изискванията за ДМА и които не са разходи за консумативи и материали,
необходими за създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, не са
допустими за финансиране по процедурата.

187. 16.03.2015 г.

Здравейте,
Моля, за пояснeние във връзка с Начин на подаване на проектните
предложения:
Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020, като се
подписва с КЕП от лице с право да представлява кандидата или

Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020, като се
подписва с КЕП от (физическо) лице с право да представлява кандидата или
упълномощено от него (физическо) лице. В този смисъл, квалифицираният
електронен подпис следва да бъде персонален на съответното физическо лице.
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Разяснения от УО

упълномощено от него лице. В случаите, когато кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, проектното предложение
се подписва от всяко от тях при подаването.
В какъв вид трябва да е квалифицираният електронен подпис на
физическото лице, което представлява кандидата с: персонален на физическо
лице или професионален, който се издава на физическо лице – автор и
удостоверява неговата професионална обвързаност с юридическо лице.
При упълномощаване следва да се приложи пълномощно, подписано с КЕП
от лице с право да представлява кандидата, а в случай че кандидатът се
представлява заедно от няколко физически лица, пълномощното се
подписва с КЕП от всички от тях. От текста на пълномощното следва да
става ясно, че лицето/лицата с право да представляват кандидата
упълномощават пълномощника да подаде от тяхно име проектното
предложение и да подпише с КЕП документите....
Пълномощното следва ли да е нотариално заверено.
На лицето, на което се издава пълномощното да представлява кандидата
трябва да е физическо или юридическо лице.
С Уважение,
Ст. Димитрова
Ел. поща: dimitrova.std@gmail.com
Здравейте дами и господа от УО,
Разработваме иновативен софтуер и въпросът ми е свързан с допустимите
дейности и по-специално с изисването дейностите 5-8 да следват 1-4, които
трябва да бъдат завършени, отчетени и верифицирани най-напред. Тук явно
се има предвид някакво серийно производство, ако да речем се призвеждат
мебели, първо правиш прототип, после производство.., Ние развиваме и
разработваме продукта през цялото време, включително и след като вече е
пуснат на пазара (разработка на нови версии, подобрения и допълнения).
Няма граница между прототип и производство, има един софтуерен продукт,
който се развива постоянно и неопределено време...В този смисъл 4 и 6 се
припокриват, освен това няма причина 5,7 и 8 да не бъдат изпълнявани
паралелно.
1. В коя от посочените дейности спада разработката на иновативния
софтуерен продукт?
2. По какъв начин да се описват дейности които застъпват и 4. и 6.? В случай
че иновативния софтуерен продукт не е готов на 100%, но бъде пуснат

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не поставят изискване за
нотариална заверка на пълномощното за подаване на проектното предложение.
Последното следва да бъде подписано с КЕП от физическото лице с право да
представлява кандидата, а в случай че кандидатът се представлява заедно от
няколко физически лица, пълномощното се подписва с КЕП от всички от тях.
В допълнение от текста на пълномощното следва да става ясно, че лицето/лицата
с право да представляват кандидата упълномощават пълномощника да подаде от
тяхно име проектното предложение и да подпише с КЕП документите, за които
не е изрично отбелязано в т. 24 от Условията, че не могат да се подписват от
упълномощени лица, тъй като с тях се декларират данни, за които се носи
наказателна отговорност в лично качество.

Информацията, която следва да се представи във Формуляра за кандидатстване,
структурирането на проектното предложение, формулирането на дейностите и
определянето на необходимите за тяхното изпълнение разходи, обосновката за
необходимостта от съответните инвестиции и т.н. е изцяло по преценка и
отговорност на кандидатите и зависи от индивидуалния характер на всеки
кандидат и спецификата на всяко отделно проектно предложение, при спазване
на всички условия и изисквания по настоящата процедура.
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частично на пазара, от там нататък все още ли сме в 4. или вече преминаваме
в дейност 6?
3. В коя от посочените дейности влиза конфигурирането и интегрирането на
въпросните ДНА (ако това е софтуер)?
4. Изграждане, конфигуриране и настройка на средада за разработка на
софтуер в коя дейност влиза? (системи, база данни, различни сървъри,
интегриране на софтуерни компоненти)
5, Интевюта с потенциални потребители и клиенти в коя дейност спадат?
6. Част от екипа прави проучване в интернет и събира информация за
потребителксите настроения с цел намиране на най-подходящите решения,
тази дейност допустима ли е, спада ли в дейности 1 или 2?
7. В случай че част от екипа проучва и разучава дадена нова технология,
това в коя дейност влиза? Дейности 1 или 2?
8. Обучения на екипа с цел придобиване и подобрение на експертизата му в
една или друга област или технология допустим разход ли е?
9. Интеграция на специализирани софтуерни инструменти, които следят и
записват аналитична информация от поведението на потребителите
допустими ли са? В коя дейност спадат?
10. Създаване на дизайни, шаблони за визуализация, както и създаване на
софтуерна архитектура или архитектура на база данни, в коя дейност влизат?
С уважение,
Подател: Галин Иванов
Ел. поща: galinivanovr@abv.bg
Здравейте,
На 26.02.2016 г. изпратихме официално запитване към вас - от името на
Светослав Матеев, представляващ СТС Софт АД – за възможността да
кандидатстваме по оперативна програма BG16RFOP002-1.002
за
стартиращи предприятия чрез създаването на нова фирма и чрез
прехвърлянето на интелектуалните права, свързани с иновацията която
разработваме в СТС Софт, в новата фирма. На 29.02 получихме отговор от
г-н Калин Маринов, че ще ни бъде даден подробен отговор и разяснения от
екипа ви в рамките на 7 дни.
Моля за извинение, че ви пишем отново. Но от вашия отговор зависят и
нашите действия.
Приложено ви изпращам отново изпратеното от г-н Светослав Матеев
писмо. В очакване на вашето становище.

Разяснения от УО

Моля, вижте разясненията на УО по въпрос № 114.
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С уважение,
Подател: Атанас Тодоров
Ел. поща: a.todorov@stssoft.com
Уважаеми дами и господа, Във връзка с публикуваната процедура за подбор
на проекти BG16RFOP002- 1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от
стартиращи предприятия" имам следния въпрос:
1. В Приложение З - Сравнителен анализ на разработваната иновация, пише
следното:
"...Моля,
посочете
информационните
източници[1]
(библиографски справки, извлечения от патентни бюлетини, посочени
сайтове, литература, друга съпоставима информация).......
В случай че информационните източници са на чужд език, то те
задължително следва да бъдат придружени от превод на български език."
Във връзка с горе-посоченото, въпросът ми е следният: Преводът от чужд
език, задължително ли трябва да бъде извършен от заклет преводач със
съответната заверка с апостил или може да се извърши и и да се
завери(подпис и печат "Вярно с оригинала", включително и с КЕП) от
кандидата .
С уважение,
Подател: Петър Бонев
Електронна поща: bonev_nev@abv.bg
Здравейте,
Представям на Вашето внимание следните въпроси:
1.
Възнамеряваме да разработим иновативен продукт – „Фотоволтаичен
панел с вграден механизъм за монтаж”
След преглед на ИСИС считаме, че изпълнението на проекта води до
разработване на продукт попадащ в обхвата на една от следните
приоритетни направления на тематичната област „Мехатроника и чисти
технологии”:
ü роботика и автоматизация на процеси; или
ü проектиране и производство на високо-технологични продукти и/или
участие в над-национална производствена верига, вкл. в аеро-космическата
индустрия; или
ü интелигентни системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни
градове“; или
ü чисти технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение,
спестяване и ефективно разпределение на енергия, електрически превозни

Разяснения от УО

В случай че информационните източници са на чужд език, то те следва да бъдат
придружени от превод на български език, като не съществува изискване за
извършване на превода от заклет преводач, заверка с апостил и поставяне на
подпис и печат „Вярно с оригинала“. Преводът на български език следва да бъде
подписан с КЕП от лице с право да представлява кандидата или упълномощено
лице и прикачен в ИСУН 2020. В случаите, когато кандидатът се представлява
заедно от няколко физически лица, преводът се подписва от всяко от тях.

1. Изпълнението на проектите по настоящата процедура следва да води до
разработване на иновационен продукт (стока или услуга) или иновационен
процес, попадащи в обхвата на приоритетните направления на тематичните
области на Иновационната стратегия за интелигента специализация (ИСИС).
Сред приоритетните направления в тематичната област „Мехатроника и чисти
технологии” са изведени и „роботика и автоматизация на процеси, в т.ч. 3-D
моделиране на роботизирани автоматизирани системи; проектиране и
производство на високо-технологични продукти и/или участие в над-национална
производствена верига, вкл. в аеро-космическата индустрия; интелигентни
системи и уреди, „интелигентни домове“ – „интелигентни градове“; чисти
технологии с акцент върху транспорта и енергетиката (съхранение, спестяване и
ефективно разпределение на енергия, електрически превозни средства и екомобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни технологии,
технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от
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средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии,
безотпадни технологии, технологии и методи за включване на отпадъчни
продукти и материали от производства в други производства).
С оглед на гореизложеното очакваме потвърждение, разработваната
иновация „Фотоволтаичен панел с вграден механизъм за монтаж попада”
попада ли в обхвата на приоритетна тематична област на ИСИС Мехатроника и чисти технологии и по-конкретно в кое тематично
направление?
2.
Ако към момента на кандидатстване кандидатът по процедурата има
сключен договор за прехвърляне на права на валиден патент за изобретение
и в Патентно ведомство /ПВ/ са входирани документите за прехвърляне на
изключителното право, като се очаква след 05 май 2016 год. ПВ да издаде
Свидетелство за патент на името на първоначалния заявител, а
Удостоверение за новите собственици на патента и съответно информацията
за новите собственици на патента ще се отразят в Бюлетина на ПВ през
месец юни 2016 год., кандидатът отговаря ли на критерия „Предприятието
кандидат, управителят и/или съдружниците му притежават най-малко един
патент за изобретение.”?
Предварително Ви благодаря за отделеното време и конкретни отговори.
С уважение,
Подател: Даниела Христова
Ел. поща: dhristova@hotmail.com

производства в други производства)“, като проекти, които разработват иновации
в рамките на тези приоритетни направление са допустими за подкрепа по
настоящата процедура.
Следва да имате предвид, че окончателно решение относно това доколко един
проект попада или не в дадена тематична област/приоритетно направление на
ИСИС, съответно дали проектът е допустим ще бъде взето от Оценителната
комисия в Управляващия орган, която ще разполага с цялата специфична
информация относно проектно предложение.
2. Кандидатите следва да отговарят на критериите, условията и изискванията по
настоящата процедура към датата на подаване на проектното предложение.
Преценката по отношение на посочения критерий се извършва на база
притежавани права от предприятието кандидат, управителя и/или съдружниците,
като в конкретния случай това обстоятелство няма да бъде налице.
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